REGULAMIN
KONKURS ONLINE
pt. ,,MOJA WIEŚ W ZIMOWEJ SZACIE”
Organizator:
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice 2, NIP 854-00-16-836, tel. 91 479 40 10, fax: 91 561 37 91,
www.zodr.pl
Cel: Pomysł na zajęcia artystyczne społeczności lokalnej mieszkańców obszarów wiejskich
i ich rodzin województwa zachodniopomorskiego. Pokazanie dzieciom i rodzicom/opiekunom
możliwości artystycznego i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Warunki udziału:
1. Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat z województwa
zachodniopomorskiego.
2. Konkurs jest jednoetapowy, bezpłatny i dobrowolny.
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac artystycznych ,,Moja wieś w zimowej
szacie” i przesłanie fotografii lub skanu pracy w wersji elektronicznej na adres
Organizatora.
4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, wcześniej niepublikowaną pracę. Powinna
ona
w prawym dolnym rogu zawierać następujące informacje:
• nazwisko, imię dziecka,
• numer telefonu kontaktowego, przedstawiciela ustawowego
(rodzica)/opiekuna prawnego,
• adres elektroniczny i korespondencyjny, przedstawiciela ustawowego
(rodzica)/opiekuna prawnego,
Prace powinny być wykonane na formacie a3, techniką dowolną np. farby,
kredki, inne
materiały plastyczne.
5. Pracę plastyczną należy przesłać w formie skanu lub fotografii drogą
elektroniczną na adres: j.gapys.barzkowice@home.pl, n.rakowiecka@zodr.pl
6. Prace przesłane drogą elektroniczną nie będą zwracane autorom.
7. Termin nadsyłania prac upływa 15.02.2021 r. Prace dostarczone po tym
terminie lub wykonane niezgodnie z niniejszymi Regulaminem nie będą
oceniane.
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 19.02.2021 r. na stronie
www.zodr.pl.
9. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez
rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dołączenie do zgłaszanej pracy
następujących dokumentów:
1) Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
(załącznik nr 2);
3) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 3);
4) Oświadczenie o prawach autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw
autorskich na Organizatora Konkursu (załącznik nr 4).
Prace bez ww. załączników nie będą brały udziału w Konkursie.
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Prawa autorskie
1. Rodzic lub opiekun uczestnika oświadcza, że uczestnikowi przysługują pełne
prawa do pracy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych oraz
że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś rodzic lub opiekun jest
uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym
w Regulaminie.
2. Rodzic lub opiekun przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na
Organizatora bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe
prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie pracy, w całości lub
w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia
Zabawy,
a
w
szczególności
tych
określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wraz prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania pracy.
3. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do:
1) utrwalania obrazu utworu poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi
dostępnymi technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub
cyfrowymi,
2) wprowadzania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do
pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie,
3) powielania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu
w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
4) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz
publikowanie
w prasie i telewizji obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu,
5) wykorzystywanie obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu
w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
4. Rodzic lub opiekun uczestnika zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku
do Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do pracy, w tym
zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania pracy przez
Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać pracę w całości, jak również
w części w postaci dowolnych elementów.
Kryteria oceny prac:
1. Komisja powołana przez Organizatora oceni inwencję twórczą i pomysłowość,
walory artystyczne, zgodność z tematyką i estetykę pracy.
2. Dla Laureatów najciekawszych prac konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe
o wartości do 1000 zł/brutto
- I miejsce do wartości 400 zł
- II miejsce do wartości 300 zł
- III miejsce do wartości 200 zł
- 1 Wyróżnienie do wartości 100 zł
3. W przypadku, gdy wartość ufundowanej nagrody powoduje konieczność
odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, aby
otrzymać nagrodę rodzic lub opiekun prawny Laureata zobowiązany jest do
uiszczenia 10% wartości nagrody brutto tytułem zryczałtowanego podatku
dochodowego
od
osób
fizycznych,
zgodnie
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)
Nagrody dla laureatów będą do odbioru osobistego w siedzibie ZODR
w Barzkowicach
Nagrodzonym przysługuje prawo rezygnacji z przyznanej nagrody. W takiej
sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
W razie nie odebrania nagrody w terminie do dnia 12.03.2021 r. nagroda
przechodzi na własność Organizatora.
Wyniki pracy Komisji będą zaprezentowane na stronie organizatora www.zodr.pl
oraz w mediach społecznościowych (ZODR/Facebook).
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu online

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA
ZABAWY PLASTYCZNEJ ONLINE „MOJA WIEŚ W ZIMOWEJ SZACIE”

Imię i nazwisko dziecka
Wiek
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego
Numer telefonu rodzica/opiekuna
prawnego
Adres e-mail rodzica/opiekuna
prawnego
Adres korespondencyjny
rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,

iż

zapoznałem/am

się

z

Regulaminem

ww.

Konkursu

organizowanego przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach i akceptuję jego postanowienia w całości.

……………………………………..
.
data i podpis
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu online

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z

przetwarzaniem

danych

osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oświadczeniu oraz danych osobowych dziecka (wizerunek dziecka, imię, nazwisko,
w

wiek)

celach

związanych

z

organizacją

i przeprowadzeniem konkursu online pt. ,,MOJA WIEŚ W ZIMOWEJ SZACIE”

……………………………………..
.
data i podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie
i rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku dziecka którego jestem
rodzicem/opiekunem prawnym, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich
nośnikach,
w tym w postaci filmu, fotografii przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach na potrzeby organizacji na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia konkursu online pt. ,,MOJA WIEŚ W ZIMOWEJ SZACIE”, w tym
na

rozpowszechnienie

fotorelacji

z wręczenia nagrody w celach promocji działań ZODR w Barzkowicach na stronie
www.zodr.pl, Facebooku ZODR oraz w „Zachodniopomorskim Magazynie Rolniczym”
zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
……………………………………...
data i podpis
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu online

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”),
informujemy iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail:
barzkowice@home.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest możliwy pod adresem pod adresem
poczty elektronicznej: iod@zodr.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgodnie
z RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu online pt. ,,MOJA WIEŚ
W ZIMOWEJ SZACIE”.
5) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji
celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZODR.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które
mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności
od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów
międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) osoby upoważnione przez Administratora, w tym pracownicy ZODR w Barzkowicach
wybrani do przeprowadzenia konkursu, komisja konkursowa;
2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZODR
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 RODO.
9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych
w art. 15-19 RODO.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
……………………………………...
data i podpis
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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu online

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH
I NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA
ORGANIZATORA KONKURSU
Ponadto oświadczam, że:
1) zgłoszona do Konkursu praca nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby
trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie
zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad
prawnych pracy konkursowej.
2) przekazuję pracę konkursową wykonaną zgodnie z Regulaminem nieodpłatnie
przenoszę na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej.
3) jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy plastycznej w dowolnej formie
przez Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację.
4) w przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych
z korzystaniem, z pracy plastycznej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów i zapłaty
odszkodowania związanego z roszczeniami takich osób.
5) za wykonanie oraz dostarczenie pracy plastycznej zgodnie z Regulaminem
i przeniesienie do pracy plastycznej: majątkowych praw autorskich oraz
przeniesienie prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań
pracy plastycznej na wymienionych w oświadczeniu wszystkich polach
eksploatacji, oraz za niewykonywanie wobec Organizatora osobistych praw
autorskich,
upoważnienie
do
ich
wykonywania
w imieniu twórcy i za przeniesienie własności egzemplarza pracy plastycznej
wynagrodzenie nie przysługuje.
6) Organizator ma uprawnienie do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania
pracą plastyczną, w szczególności w celach informacyjnych i promocyjnych,
edukacyjnych realizowanych przez ZODR w trakcie różnorodnych przedsięwzięć,
w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez konieczności
zapłaty wynagrodzenia.

……………………………………...
data i podpis
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